
МАНЬКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26 . 02.2019 * №  23

Про підготовку та проведення 
чергових виборів Президента 
України 31 березня 2019 року 
на території району

Відповідно до статті 6, пункту 16 статті 25, пункту 9 частини першої 
статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України 
«Про вибори Президента України», постанови Верховної Ради України 
від 26.11.2018 № 2631-VIII „Про призначення чергових виборів Президента 
України44, з метою створення належних умов з підготовки та проведення 
чергових виборів Президента У країни ЗІ березня 2019 року, зобов’язую:

1. Затвердити план основних організаційних заходів щодо сприяння 
підготовці та проведенню чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року на території району (далі -  план заходів), що додається.

2. Утворити робочу групу Маньківської районної державної адміністрації 
з питань сприяння підготовці та проведенню чергових виборів Президента 
України ЗІ березня 2019 року (далі -  робоча група) та затвердити її склад, що 
додається.

3. Установити, що основним завданням робочої групи є сприяння:
1) координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій у здійсненні ними функцій 
щодо створення належних умов для роботи виборчих комісій та інших 
суб’єктів виборчого процесу;

2) діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних 
організацій у здійсненні ними своїх повноважень на території району.

У своїй діяльності з процедурних питань зазначена робоча група керується 
Примірним положенням про консультативно-дорадчий,; координаційний та 
інший допоміжний орган районної державної адміністрації, затвердженим
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розпорядженням районної державної адміністрації від 22.10.2009 № 319 «Про 
допоміжні органи райдержадміністрації», і припиняє свою діяльність у день, 
наступний за днем набуття повноважень Президентом України, обраним на 
чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

4. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 
рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад:

1) забезпечити створення для всіх суб’єктів виборчого процесу рівних 
умов участі у виборах, недопущення під час підготовки та проведення виборів 
будь-яких проявів адміністративного тиску, незаконного втручання у виборчий 
процес;

2) ужити заходів щодо створення належних умов для реалізації 
дільничними виборчими комісіями своїх повноважень, забезпечення зазначених 
комісій приміщеннями, транспортними засобами, засобами зв’язку, 
обладнанням, інвентарем, оргтехнікою;

3) організувати взаємодію з правоохоронними органами та громадськими 
організаціями щодо недопущення порушень чинного законодавства України 
про вибори, дотримання належного громадського порядку, охорони виборчих 
бюлетенів та іншої виборчої документації;

4) відділу ведення Державного реєстру виборців забезпечити належну 
організацію та режим роботи щодо виконання покладених завдань і обов’язків з 
підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 
2019 року.

5. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 
рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад, іншим 
виконавцям, зазначеним у плані заходів, подавати протягом виборчого процесу 
інформацію про хід виконання плану заходів відділу організаційного та 
інформаційного забезпечення апарату районної державної адміністрації, якому 
узагальнену інформацію оперативно надавати Черкаській обласній державній 
адміністрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою 
та покладаю на відділ організаційного та інформаційного забезпечення апарату 
районної державної адміністрації.
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